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COMUNICAT DE PRESĂ

Forța de muncă a Europei este în proces de îmbătrânire și multe state membre măresc
vârsta legală de pensionare. În aceste condiții lucrătorii vor avea o durată a vieții
profesionale mai mare, fiind mai mult timp expuși pericolelor și riscurilor de accidentare
și îmbolnăvire profesională la locul de muncă.
Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012, organizat de
Comisia Europeană, a fost prima etapă pentru sensibilizarea populației și a încurajării
factorilor de decizie pentru a crea condiții mai bune pentru îmbătrânirea activă.
În acest scop, este nevoie să se realizeze un mediu de muncă sigur și sănătos pe
parcursul întregii vieți a lucrătorilor, în rândul cărora se remarcă o tot mai mare
diversitate, întrucât sănătatea și securitatea lucrătorilor sunt necesare pentru o viață
profesională sustenabilă și o îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate, mai ales
dacă se iau în considerare aspecte ca: îmbătrânirea populației active și prelungirea vieții
profesionale.
Organizată în fiecare an în luna octombrie SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ PENTRU
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, CU TEMA ,,LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE
PENTRU TOATE VÂRSTELE” a fost sărbătorită în data de 14.10.2016 la sediul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița – Năsăud.
La eveniment au participat angajatori, lucrători desemnaţi din cadrul unităţilor invitate,
reprezentanţi ai serviciilor externe de prevenire și protecție.
Simpozionul a avut loc în perioada 17-19.10.2016, în Baia Mare, unde I.T.M. BistrițaNăsăud s-a prezentat cu 2 lucrări științifice, iar la Simpozion au participat inspectorul
șef și inspectori de muncă din cadrul I.T.M. Bistrița-Năsăud.

Otilia Berbecar

Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița - Năsăud

Str. Constantin Roman Vivu, nr. 60 - 64, Bistrița, Bistrița - Năsăud
Tel.: +4 0263 23 50 54; +4 0263 23 50 55; fax: +4 0263 21 77 11
itmbistrita@itmbistrita.ro
www.itmbistrita.ro

